OŚWIADCZENIE
NAGRODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ WYNOSI CO NAJMNIEJ 2 280 ZŁ
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Niniejszym oświadczam, iż:
Jestem Uczestnikiem Loterii promocyjnej „Imię dla jednorożca” i w okresie od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
dokonałem/am zakupu dowolnego mydła w płynie marki „Carex”, zachowując dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub
faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną działającą jako konsument) oraz wymyśliłem/am imię dla
jednorożca. Dokonałem/am zgłoszenia zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu loterii w okresie od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019
r. wysyłając wiadomość SMS na numer 732480393 o treści „numer paragonu_imię dla jednorożca” lub za pośrednictwem strony
www.carex-loteria.pl wypełniając na niej formularz zgłoszeniowy. Zakup został udokumentowany dowodem zakupu z datą nie
późniejszą niż data dokonania zgłoszenia;
Jestem pełnoletnią osobą fizyczną, o której mowa w pkt 1.10 Regulaminu loterii, która nabyła Produkty, o których mowa
w pkt 1.6;
Nie jestem pracownikiem, ani współpracownikiem i360 Sp. z o.o., PZ Cussons Polska S. A., ani członkiem ich rodzin.
Przez „członków rodziny” należy rozumieć wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia;
Oświadczam, iż nie przeniosę prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, zgodnie z pkt 3.2 Regulaminu;
Oświadczam, iż spełniłem/łam wszystkie warunki Regulaminu, które uprawniają do wydania nagrody;
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i stosuję się do zasad w nim określonych;
Uzupełnij wielkimi literami:

Imię/imiona
Nazwisko

Obywatelstwo
Imię Ojca*

Odmawiam podania danej

PESEL
Data urodzenia
Państwo/miejscowość urodzenia
Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Data wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

Data ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania
Ulica, numer domu/nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Data ………………………………………

Numer telefonu …………………………………………

Adres e-mail …………………………………………………

Czytelny podpis Laureata ……………………………………………..
* dana nieobowiązkowa, Laureat nie podając danej potwierdza, iż w następstwie rezygnuje z prawa żądania zaświadczenia o uzyskanej wygranej,

o którym mowa w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych
(Dz.U. 2017 poz. 1723).

